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Ορθή Επανάληψη  
(ως προς την τιµή της οικ. προσφοράς αντί 750,00€ στο ορθό 738,00€) 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1914/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ.µ. ,  στο Κατάστηµα 
της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 10/09/2013.  

 
Θέµα 54o  

Απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ» της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης του µηχανογραφικού συστήµατος 
του Τµήµατος Ειδικοτήτων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης 
για την άµεση επαναλειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω 
βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια της συντήρησής του, και στην τιµή της οικονοµικής της 
προσφοράς ποσού 738 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισµός της Περιφέρειας 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 απόφαση του Π. Συµβουλίου της Περιφέρειας 
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Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό 2494/4-11-2011 Φύλλο της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

3. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  

4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
6. Το Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση» Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 1 
εδ. γ’  όπου ορίζεται ότι: «Η Οικονοµική Επιτροπή ……αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ……προµηθειών, παροχής υπηρεσιών…..σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις». 

7. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων και 
συγκεκριµένα το άρθρο 2 παρ. 13 όπου ορίζεται: «...Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της 
προηγούµενης παραγράφου (διαπραγµάτευση) µπορεί να τηρηθεί στις περιπτώσεις  …..περ. ΙΙ: 
Όταν….. για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία δικαιωµάτων αποκλειστικότητας τα 
προς προµήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται µόνο από συγκεκριµένο 
προµηθευτή……».      

8. Την υπ’ αριθµ. 1634/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 750 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση 
της βλάβης του µηχανογραφικού συστήµατος του Τµήµατος Ειδικοτήτων της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την άµεση επαναλειτουργία του 
συγκεκριµένου συστήµατος και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη 
πλαίσια της συντήρησής του».    

9. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 151256/30-07-2013 και 151256/1/30-07-2013 Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Α∆Α: ΒΛΩΟ7Λ7-ΘΨ2 και ΒΛΩΟ7Λ7-ΜΙΚ).  

10. Την οικονοµική προσφορά της επιχείρησης «ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ».   

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 

Την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ» της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης του 
µηχανογραφικού συστήµατος του Τµήµατος Ειδικοτήτων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, λόγω 
της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την άµεση επαναλειτουργία του συγκεκριµένου 
συστήµατος και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια της 
συντήρησής του σύµφωνα µε το Ν. 4071/2012 άρθρο. 5 παρ. 1 εδ. γ και το Ν. 2286/1995  
άρθρο 2 παρ. 13 περ. ΙΙ, και στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς ποσού 738 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: α) 610,08 € 
για τις εργασίες επισκευής του εν λόγω συστήµατος και β) 127,92 € για την αγορά των 
ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της βλάβης.   
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού ‘Έτους 2013, 
Ειδικός Φορέας 01.072 στους ΚΑΕ  08690Α και 13290Α αντίστοιχα.  

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
 Την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση: «ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ» της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης του 
µηχανογραφικού συστήµατος του Τµήµατος Ειδικοτήτων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, λόγω της 
εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την άµεση επαναλειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος 
και µε δεδοµένο ότι η εν λόγω βλάβη δεν εντάσσεται στα συνήθη πλαίσια της συντήρησής του 
σύµφωνα µε το Ν. 4071/2012 άρθρο. 5 παρ. 1 εδ. γ και το Ν. 2286/1995  άρθρο 2 παρ. 13 περ. 
ΙΙ, και στην τιµή της οικονοµικής της προσφοράς ποσού 738,00 ευρώ (επτακόσια τριάντα οκτώ 
ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  

 Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: α) 610,08 €  (εξακόσια δέκα ευρώ και οκτώ 
λεπτά) για τις εργασίες επισκευής του εν λόγω συστήµατος και β) 127,92  € (εκατόν είκοσι επτά 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) για την αγορά των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την 
αποκατάσταση της βλάβης. 
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 Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού ‘Έτους 2013, 

Ειδικός Φορέας 01.072 στους ΚΑΕ  08690Α και 13290Α αντίστοιχα.  
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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